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 גדול ורם בני ענקים" עם"
 הרשקוביץ יצחק

 

מפרטת שורה של  שני ומצדהנוחים של הכניסה לארץ,  צדדיהאחד את  מצד" עקב" בפרשתמתארת  התורה
 שלשיחת מוטיבציה מרשימה  מביאהירושת הארץ כנדרש מעם ישראל, ואף  היהאיומים וסנקציות, אם לא ת

 ג(:-א' ט:דב) שונהל זהמשה רבנו. ו
 

ַמע ֻצרֹ  שְׁ ֹדֹלת ּובְׁ ֹדִלים ַוֲעֻצִמים ִמֶמָך, ָעִרים ּגְׁ ֵדן ָלֹבא ָלֶרֶשת ּגֹוִים ּגְׁ ָרֵאל ַאָתה ֹעֵבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּירְׁ ת ַַָָָּּׁמִים. ִישְׁ
ֵני ֲעָנִקים, ֲאֶשר ַאָתה ָת ַהּיֹום ִכי ה' א   ַעם ָּגדֹול ָוָרם ְַּׁ ָיַדעְׁ ֵני ֲעָנק. וְׁ ֵני ְַּׁ ַיֵצב ִלפְׁ ָת ִמי ִיתְׁ ַאָתה ָשַמעְׁ ָת וְׁ ֹלֶהיָך -ָיַדעְׁ

ָתם ַמֵהר ַכֲאשֶ  ַהֲאַבדְׁ ָתם וְׁ הֹוַרשְׁ ָפֶניָך, וְׁ ִניֵעם לְׁ הּוא ַיכְׁ ִמיֵדם וְׁ ָלה הּוא ַישְׁ ָפֶניָך ֵאש ֹאכְׁ  ר ִדֶַּר ה' ָלְ.הּוא ָהֹעֵבר לְׁ
 

המוכרת לנו. על פי רוב, במהלך שיחה  במתכונתב מופיע פעמיים תיאור שאינו הולם שיחות מוטיבציה  בפסוק
 זהבפני כל אתגר. דוגמה ל לעמוד ושל האויב, ומפאר ומרומם את יכולת צבא מכוחו ממעיט הדוברממין זה, 

 ד(:-ב:כהספר ) בהמשךהיא דרשת הכהן משוח המלחמה, המופיעה 
 

ָהָיה ֵרִבים ַהּיֹום כְׁ  וְׁ ָרֵאל ַאֶתם קְׁ ַמע ִישְׁ ָאַמר ֲאֵלֶהם שְׁ ִדֶַּר ֶאל ָהָעם. וְׁ ִנַּגש ַהֹכֵהן וְׁ ָחָמה, וְׁ ֶכם ֶאל ַהִמלְׁ ָקָרבְׁ
ֵניֶהם. ִכי ה' א   צּו ִמפְׁ ַאל ַתַערְׁ זּו וְׁ פְׁ ַאל ַתחְׁ אּו וְׁ ֶכם ַאל  ִתירְׁ ַבבְׁ ֵביֶכם, ַאל ֵיַרְ לְׁ ָחָמה ַעל ֹאיְׁ ם ַהֹהֵלְ ֹלֵהיכֶ -ַלִמלְׁ

ֶכם. הֹוִשיַע ֶאתְׁ ֵביֶכם לְׁ ִהָלֵחם ָלֶכם ִעם ֹאיְׁ  ִעָמֶכם, לְׁ
. לעומת זאת, שהוא מהמפאר ומרומם אותם יותר מ ינוא גםהכהן המשיח אינו מגחיך את האויב, אך  אמנם
מידותיהם הפיסיות הכבירות של האויבים, בתיאור  אתפעמיים בפסוק אחד  מדגישרבנו  משהשלפנינו  במקרה
ֵני ֲעָנִקים ]...[  ָּגדֹוללהטיל מורך בלב העם: "ַעם  העלול ֵני ֲעָנק" )דב' ט:ב(.  ִמיָוָרם ְַּׁ ֵני ְַּׁ ַיֵצב ִלפְׁ  ִיתְׁ

 לשוןאת "ענקים"  מפרשאינו  אונקלוס אמנםוהתרגום הירושלמי.  אונקלוס בין המחלוקתיסוד  זהש ייתכן
", אך הירושלמי ממעיט בערכם ומתאר אותם כיהירים בלי ַַָּרָּיאּגִ  ֵניְַּׁ  ַתִקיףוְׁ  בָר  ם, "עַ עצמה לשון א' אלבהגו'

יֵוָתןוְׁ  ִסיןחַ  םסיבה, "עַ  ַַָּרָּיאכְׁ  יהֵ  גְׁ , אונקלוס דעת, כבאמת גיבורים". כ"ף הדמיון מחוללת את ההבדל: האם הם ִגנְׁ
 סיבה.בלא  גיבוריםל עצמם אתאו הם מדמים 

פירוט מקומות  עקבשל פולשים פלישתים שהגיעו לארצנו, בעיקר  שרידל כינוי" ענקים" מילהב ומי שרא יש
תואר שררה פלישתי, שאין בינו לבין תעצומות  במקורוהיה  שמםזיהוי זה, ביקשו לטעון ש וחמכ 1.מושבותיהם
הפיסיות של  יכולותיהם בתיאור מגזימההיא  שהריכלום, אך ברי שהתורה אינה סוברת כן,  ולאפיסיות 

ֶהָעִרים ְַּׁ המרגלים". בדומה יושבי הארץ על ידי ענקיםה" ַגם  ֻצרֹות: "ֶאֶפס ִכי ַעז ָהָעם ַהֹּיֵשב ַָָּאֶרץ, וְׁ ֹאד וְׁ ֹדֹלת מְׁ ּגְׁ
ִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָשם" )  קושיה למקומה.  וחזרה(. כח' יג:במיְׁ

לעצמת ההשגחה  המחשה משוםשל אויבי ישראל  מעצימיםה םיש פרשנים שביקשו לראות בתיאורי אך
את  לייחסהחובה  ןמ ימלטאדם לא יוכל לה שוםבפני ישראל מצב צבאי בלתי אפשרי, כדי ש המתארת, והיתהאל
 "מ אלשיך על אתר. ר, כמו שאומר עולםהעתידי לבורא  יצחוןהנ

לקרוא בעיון את הפרקים הקודמים לו,  עלינוהענקים,  על המדברהפסוק  את לאשורושכדי להבין  דומה
ָיֶדָך  בדומהאת מלכי הארץ  מתארשבהם הקב"ה  ֵכיֶהם ְַּׁ ָנַתן ַמלְׁ לענקים, בבואו לתאר את מעלת ישראל: "וְׁ

ָמם ִמַתַחת ַהָָָּׁמִים,  ָת ֶאת שְׁ ַהֲאַבדְׁ ָפֶניָך ֹלאוְׁ ַיֵצב ִאיש ְַּׁ ָך ֹאָתם" )דב' ז:כד(. ִיתְׁ ִמדְׁ  ַעד ִהשְׁ
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 ישראלעל ארץ  מאבקה אתישראל, מגלה שהקב"ה מציג לפנינו  בפני האויבזה, אי התייצבות ה הדימוי
" ענקיםוה" חדא צדבפניהם, עם ישראל מ תייצבלה מעז אישבין טיטאנים, שני כוחות במרחב שאין  כמלחמה
לשדה הקרב, עלולה  אתם. המעטה בערכם, גם אם תועלתה מובנת בהרגעת הלוחמים לפני צשני צדובניהם מ

 בספר והינוכחותם מטרידה ומאיימת. לפיכך התיאור האל סוף כלסוף  שהרילהתגלות כיוהרה חסרת אחריות, 
, ובאחריתה של התנגשות זאת, הבז זההכוחות האדירים הללו יתנגשו  שניההכרח,  מןלדבר אחר.  מכווןדברים 

גר הגדול והמשמעותי ביותר של ירושת הארץ כבר כשעם ישראל ייצא וידו על העליונה, יידעו ישראל שהאת
 מאחוריהם.

במסווה קבלי עמוק ומורכב, הוא החכם האיטלקי הדגול ר' משה דוד וואלי,  ך, אושהולך בדרך דומה לז מי
עשרה, בספרו -שמונה, מחשובי חכמי ישראל במאה הורב היה אף אחדותדעות  ולפי"ל, לרמחחבר -תלמיד

לשונו )בהשמטת חלק מדברי הסוד  וזהקכח(. -ים )ירושלים תשנ"ה, עמ' קכז"משנה למלך" על ספר דבר
 המרובים(:

 

בתוכו את ספירת  המכילהוא שהיו יונקים מן האחוריים של ז"א ]=זעיר אנפין, כינוי לפרצוף  והסוד
למערך  הקשוריםעלאה  אהתפארת וסביבתה, חלק ממערך ההתגלות התחתון, בניגוד לאריך אנפין ואמ

, דאיהו רזא דשמשא דבי עילאי, ולכן לא היו יכולים שאר האומות להתגבר עליהם, כי [העליון יותר; י"ה
אלו היו גבוהים מכולם. וישראל לבדם ניתן להם כח להפילם ממצבם ולהורידם ממדרגתם, לפי שישראל 

גבר על החיצון. וז"ס מצד הפנימיות ואלו מצד החצוניות. והמושרש בפנימיות הקדושה בדין הוא שית
היום כי ה'  וידעתיתיצב לפני בני ענק", וסמיך ליה " 12אתה ידעת ואת )!( שמעת מי אשר]=וזהו סוד[ "

 אלקיך הוא העובר לפניך", שהוא סוד הייחוד הקדוש של פנימיות הקדושה שאתה מושרש בה.
 

העמוקה  התקשורתה ןוואלי נסמך עליו הוא: כוחם של ישראל נובע מידיעת ה', כלומר מ שרמ"ד העיקרון
ארצי, גדול ורם  וחעל כל כ להתגבר להםוהייחודית שיש לישראל עם הקב"ה. תקשורת עצמתית זו מאפשרת 

העצמת מעלת  דווקא. ותכונתם אתככל שיהיה. ישראל יודעים את אויביהם, מכירים את מעלתם הפנימית ו
בדרך עקיפה את כוחם של ישראל ולהמחיש להם מה תפקידם  באמצעותולהעצים  ניתןהאויבים היא כלי ש

 להם בעת המאבק על ירושת הארץ. המוענק והיל-הגיבוי הא והרוחני ומה
 
 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע  
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 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
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 מילאמ תבררמעל זעיר אנפין, ומ מצויהלספירת הבינה, הפרצוף של אמא עלאה,  רשבהקיש להניח שהמילה "מי" נדרשת כאן   

 םהשהשורש הרוחני של ישראל עמוק ונעלה מזה של הענקים, וידיעתם של ישראל את כוחם של הענקים מאפשרת להם להבין ש
 .תשיעי שער, שער שמיני ושערי אורהספר  השווהכח,א, ו זוהר יקונית ה. ראםענקיה על להתגבר יכולים
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